Platby minimálních záloh
zdravotního a sociálního pojištění od
01. 01. 2022
Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2022
dochází ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního
pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí od 01.01.2022 2.627,Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé uhradit za leden 2022 (posledním
dnem splatnosti je 08.02.2022). Zálohu v této výši platí OSVČ, které zahajují
v roce 2022 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty, které podle Přehledu
za rok 2020 platily v roce 2021 zálohy nižší než 2.627,- Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní
samostatné výdělečné činnosti od 01.01.2022 činí 2.841,- Kč. Zálohy jsou
splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se
pojistné platí. Za den platby je považován až den, kdy platba došla na
správný účet.
S účinností od 01.01.2022 zůstává stejná minimální výše platby pojistného na
nemocenské pojištění, a to ve výši 147,- Kč. Platby na nemocenské pojištění
platí podnikatel za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy měl celý měsíc
nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ.
Nemocenské pojištění je splatné stejně jako důchodové pojištění od prvního
do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí.
Pokud podnikatel neuhradí platbu na nemocenské pojištění včas, nebo
uhradí nižší částku, nemocenské pojištění automaticky zaniká.
Podnikatelé se mohou do 10. ledna 2022 přihlásit k paušální dani a platit za
rok 2022 jediný odvod měsíčně. Ten zahrnuje minimální zálohu na zdravotní
pojištění, minimální zálohu na sociální pojištění navýšenou o 15 procent a k
tomu 100,- Kč na daň z příjmů – celkem to v roce 2022 dělá 5994,- Kč za
měsíc.
Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo paušální
daň využíval už v roce 2021 a chce v tom pokračovat, nemusí nic dělat,
pokračuje automaticky (musí přitom stále splňovat podmínky pro paušální
daň) a jenom si zvýší od ledna platbu. Naopak kdo se chce od paušální daně
odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit.

